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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgy űlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterne k

„ Miért nem hatnak a gyógyszerek, ha Magyarországon használják? ”

Tisztelt Miniszter űr!

Aggodalommal olvassuk a vaklicites eljárásba vont gyógyszerekkel• kapcsolatös híreket ,
azonban a legfontosabb kérdés mellett az újságcikkek is elmennek, pedig az OEP szétverés e
után létrehozott NEAK egy nagyon fontos szempontra hivatkozik, amely kellő súly nélkü l
jelent meg a tömegtájékoztatásban, amelynek az is lehet az oka, hogy NEAK közleményébe n
is minden számszer ű bizonyíték nélkül szerepel az információ.

A NEAK 2017 . október 6 .-i sajtóközleményében ugyanis arra hivatkozik az egyetlen
nyerteses vaklicites központi beszerzés indokaként, hogy az „elmúlt évek eredményei t
felhasználva” az elemzések szerint nem volt különbség az egyes indikációkon belül a
különböző készítmények esetén a betegek rosszabbodás-mentes túlélésében, vagy a betege k
életminőségében.

Ha a fenti állítást elfogadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a más országokban tapasztal t
eredmények itthon valamilyen okból nem reprodukálhatók .
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Kézenfekvő következtetés, hogy a hazai onkológiai ellátás területileg erősen eltérőszínvonala
okozza ezt az eredményt . Hiszen például nem minden kemoterápiás onkológiai ellátóhelyen '
áll rendelkezésre szoftveres háttérrel támogatott terápia (ún . CATO) rendszer, ami a pontos
dózisok, a hatékony és szakszerű keverékek előállítását teszi lehetővé, az orvos és
gyógyszerész jóváhagyása után . A keverékek előállításához szükséges megfelelő centralizált
laborfeltételek sem adottak mindenütt . Nincsenek egységesen érvényes hazai onkológiai
terápiás irányelvek sem, az európai onkológiai irányelvek pedig a hazai finanszírozás i
viszonyok miatt nem átültethetők a napi gyakorlatba. Az onkoteamek túlterheltek, az orvos-
és nővérhiány miatt a betegek pedig csak esetlegesen kapnak meg minden szüksége s
tájékoztatást az otthon szedett gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban, így például a
szabályoknak meg nem felel ő táplálkozásuk erősítheti a toxicitást, vagy csökkenti a
hatásosságát, ami a terápia leállításához, a beteg korai halálozásához vezethet .

Bár támogatjuk a források hatékony felhasználását, de az érintett gyógyszerek esetében
meggyőződésünk szerint korántsem annak kellene lennie az els ődleges lépésnek, hogy az
elérhető terápiák számát csökkentsük, hanem el őbb az államnak mindent meg kellene tennie,
hogy a feltételek adottak legyenek a szabályos, ellenőrzött és országosan egységes
kezelésekhez. Ha ezek az előfeltételek adottak lennének, akkor biztosan a nemzetközi
példákhoz hasonló kimeneteleket érhetnénk el, s drasztikusan javulhatna a hosszú-távú
túlélés . A pontos alkalmazás módjában a klinikai szakgyógyszerészek sokat segíthetnek, ezér t
is tartjuk fontosnak a képzésük támogatást, amelyre szerencsére az utóbbi években a lehet őség
is adott . Azonban láthatóan még sok teendő van, hogy a daganatos mortalitási mutatók
közeledjenek az EU-15-ök átlagához .

Ezért az alábbi kérdésekkel fordulok Miniszter Úrhoz :

• Az érintett gyógyszereket eddig hány beteg esetében alkalmazták Magyarországon ?
Hány beteg egyedi méltányossági kérelemében szerepeltek, illetve a tavalyi befogadá s
után, hány beteg kapott tételes elszámolású terápia részeként ilyen kezeléseket ?
Kérem, hogy ezeket az adatokat, számszer űen, gyógyszerenként adják meg, tovább á
közöljék, hogy mikor történt az adott gyógyszer els ő olyan hazai alkalmazása,
amelyről már rendelkeznek olyan információval, ami a fent említett elemzésben
felhasználható volt?

• Melyek azok az adatok, amelyre a NEAK hivatkozik? Kérem, ezeket bocsátsa k
rendelkezésünkre az írásbeli kérdésre adott válasz mellékleteként !

• Magyarázhatja-e az egyes onkológiai központok egyedi teljesítmény, eredményesség e
közötti különbség azt, hogy összességében a hazai eredmények elmaradtak a
készítmények várható eredményeitő l, amelyek a nemzetközi adatok alapján egyébkén t
elvárható lenne?

• Az onkológiai központok eredményei közötti különbségeket mérték-e, vizsgálták-e?
Akár a rosszabbodás-mentes túlélésben, akár az életminőségben, akár más mutatókat
tekintve? Ha igen, kérem a részletes eredményeket mellékletben bocsátsa k
rendelkezésemre.

• A NEAK által hivatkozott eredmények mit mutatnak, ha az egyes onkológia i
központonként bontjuk őket? Kérem ezt is mellékletként csatolni a válaszhoz !
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Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . október 12 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
országgyű lési képviselő

(LMP)
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